
Zápis byl stažen z původních starých webových stránek. 
Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Zpráva ze zasedání ZO ze dne 10.10.2001, v 19:00 hod. 

  

přítomni: starosta p. B.Hnulík 
  zástupce  pí I. Hromadová 

  
členové ZO  pí S.Kalašová, pí E. Klímová, pí B.Susová, p. M. 
Jordán, p. J.Vávra 

nepřítomni: pí J.Čápová, p. M.Durek 
  

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto body: 

1. ZO projednalo žádost pí Valešové ohledně prodeje pozemku č.p. 170/2, 169/3, 167/3 
v katastrálním území Svojetice, ZO souhlasí s výstavbou hájenky pro lesní závod Konopiště 

2. Starosta seznámil ZO, že bude možnost připojit se k projektu sdružení Region –Jih výstavba 
vodovodu Želivka a na ní navazující rozvoj infrastruktury celého našeho regionu. V případě 
zájmu o připojení je nutný odsouhlasený vstup do sdružení RJ, ZO Svojetice souhlasí s tímto 
vstupem do sdružení – projekt výstavba vodovodu 

3. Na 27.10.2001 v 10:00 hod. před budovou OÚ je objednáno očkování psů proti vzteklině, 
cena vakcíny je 50,- Kč. 

4. Separovaný odpad: ze dvou skládek na svoz separovaného odpadu byla vybrána firma ASA 
Říčany. Smlouva pro svoz bude realizována až po umístění kontejnerů. 

5. Veřejné osvětlení: z důvodu podpětí v obci musí být objednány jiné typy žárovek do osvětlení, 
které tyto výkyvy el.proudu budou lépe snášet. Tímto se omlouváme občanům, že ne vždy 
svítí veřejné osvětlení tak, jak má. 

6. Bude proveden pravidelný rozbor pitné vody pro MŠ 

7. Fasáda MŠ: pro nepřízeň počasí v počátcích zahájení prací se posunula oprava fasády. Při 
kontrolním dnu byly zjištěny malé nedostatky, které budou nepraveny (očištění střechy od 
malty a oprava soklu) 

8. Rozšíření územního plánu obce: ZO schválilo do rozšíření územního plánu obce zařadit části 
pozemku č.p. 307, 308/4. V současné době probíhají úřední úkony spojené s touto změnou 
(majitelé pozemků pí Věra Štolcová, p. Jiří Štolc, pí Věra Jelínková, p. Jaroslav Štolc) 

zapsala:  pí. Hromadová 
starosta: p. Hnulík 
12.10.2001 
 


